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التعلم الذاتي من منظور اسالمي
ٜعس ايتعًِ ايصات َٔ ٞأِٖ اغرتاتٝذٝات ايتعًِ احلسٜح ٖٛٚ ،أسس أِٖ األمناط فاعً ١ٝيف ايعًُ١ٝ
ايتعً ٖٛٚ ،١ُٝٝأغًٛب ٜتٝح يًُتعًِ تٛظٝف َٗاضات ايتعًِ بفاعً ،١ٝمما ٜػِٗ يف تطٜٛط اإلْػإ يف
ايعًُ ١ٝايتعً َٔ ١ُٝٝخالٍ خماطبتْ٘ َٔ ،اس ١ٝايػًٛى ٚاملعطفٚ ١ايٛدسإ ،حبٝح ميهٔ اإلْػإ إٔ ٜتعًِ
بٓفػ٘ ز ٕٚاالعتُاز عً ٢ايٛغا ٌ٥ايتكًٝس َٔ ١ٜايصٖاب يًُسضغ ١أ ٚاملعٗس أ ٚاجلاَع ،١أ ٚست ٢ايتًكٞ
املباؾط َٔ األغتاش ،بٌ ٜسضؽ َٔ خالي٘ ايطايب بعض املعاضف ٚايعًٚ ، ّٛقس ٜػتعٌُ بعض ايرباَر أٚ
املؿاٖسات املط ١ٝ٥يتؿطح ي٘ املعًَٛات اييت ٜطٜس إٔ ٜتشصًٗا ،أ ٚاملٗاضات اييت ٜطٜس إٔ جيٝسٖا.
ٚنجري َٔ ايٓاؽ ٜعترب ( ايتعًِ ايصات َٔ )ٞاغرتاتٝذٝات ايتعً ِٝاحلسٜح اييت مل تعطف َٔ قبٌٚ ،إٔ
ْؿأتٗا إمنا دا٤ت َٔ خالٍ املٓاٖر ايػطب ١ٝيف ايرتبٚ ١ٝايتعًٚ ِٝيٝؼ هلا عالق ١بأمناط ايتعً ِٝايكس ِٜيف
سٝا ٠املػًُني ايكساَ، ٢عٔ اب ٞايسضزا - ٤ضض ٞاهلل عٓ٘ قاٍ  :قاٍ ايطغ ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ (( َٔ
غًو ططٜكاً ًٜتُؼ ف ٘ٝعًُاً غٌٗ اهلل ي٘ ططٜكاً يًذٓ )) ١غٓٔ ابٔ َاد٘  -خاص ١إٔ غايب ايططم
ايكسمي ١اييت عطفٗا املػًُ ٕٛناْت تك ّٛعً ٢املؿافٗٚ ١ايتعًِ َٔ خالٍ شٖاب ايطالب إىل َساضغِٗ
ٚداَعاتِٗ ٜٚتًك ٕٛايعًٚ ّٛاملعاضف َٔ املعًُني ٚاملسضغني ٖٞٚ ،ايططٜك ١اييت تػري عًٗٝا َععِ املٓاٖر
ايتعً ١ُٝٝيف ايعامل.
ٚإٕ ناْت ٖٓاى بعض املعاضف ٚايعً ّٛاييت ميهٔ يإلْػإ إٔ ٜتشصًٗا بٓفػ٘ ،إال إٔ احلسٜح عٔ ( ايتعًِ
ايصات )ٞيف عً ّٛايؿطٜع ١عاَٚ ١يف عًِ ايفك٘ خاصٜ ١هاز ٜه ٕٛبعٝسا دسا ،بٌ ٚدسْا َٔ حيصض َٔ (ايتعًِ
ايصات )ٞيف عً ّٛايؿطٜعٚ ،١أْٗا عً ّٛالبس َٔ أخصٖا عًٜ ٢س ايؿٛٝرٚ ،ال ميهٔ يًطايب إٔ ٜٓاٍ َٓٗا قػطا
ٚسس.ٙ
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إال إٔ اإلَاّ ايؿاطيب – ضمح٘ اهلل  -يف نتاب٘ ( املٛافكات) يف قػِ املكسَات حتسخ عٔ ططٜكيت ايتعًِ:
ايططٜك ١األٚىل :املؿافٗ ٖٞٚ ،١إٔ ٜأخص طايب ايعًِ َؿافٗ ١عٔ ؾٛٝخ٘ َٚعًُ.٘ٝ
ايططٜك ١ايجاْ :١ٝاملطايع ٖٞٚ ،١إٔ ٜتعًِ ايطايب ايعًِ عٔ ططٜل َطايع ١ايهتب ،يهٓ٘ اؾرتط يصيو
أَط:ٜٔ
األ :ٍٚإٔ ٜه ٕٛي٘ نتاب ٜعٓ ٢مبصطًشات ايعًِ ايصٜ ٟسضغ٘ ست ٢إشا أؾهٌ عً ٘ٝؾ ٤ٞضدع إي ٘ٝيٝفِٗ َا
خف ٞعًَ ٘ٝعٓا.ٙ
ايجاْ :ٞإٔ ٜطادع ؾٛٝخ٘ فُٝا أغًل عً ٘ٝمما قطأٚ ٙمل ٜفُٗ٘ ،ستٜ ٢فتشٛا ي٘ َػايٝل ايعًِ.
ٖٚص ٙايططٜك ١ايجاْ ٖٞٚ ،١ٝططٜك ١املطايعٚ ،١اييت حتسخ عٓٗا ايؿاطيب ناْت – يف ظين  َٔ ٖٞ -أٚاٌ٥
اإلؾاضات إىل َا عطف اي ّٛٝبـ ( ايتعًِ ايصات ،)ٞفكس تٓب٘ ايؿاطيب إيٗٝاٚ ،اعتُسٖا إسس ٣ططم ايتعًِ.
ٚإٕ نإ ايؿاطيب  -ضمح٘ اهلل  -قس تٓب٘ إىل َفٗ ( ّٛايتعًِ ايصاتٚ ،)ٞأْٗا إسس ٣ططم ايتعًِ ،إال إٔ
اإلَاّ ابٔ بسضإ احلٓبً – ٞضمح٘ اهلل  -قس قسّ يٓا ططٜك ١عًُ ١ٝيًتعًِ ايصات ،ٞست ٢يف أصعب ايعً ّٛاييت
ٜتصٛض إٔ ٜتعًُٗا اإلْػإ شاتٝا ٖٛٚ ،عًِ ايفك٘ ،فكس شنط اإلَاّ ابٔ بسضإ احلٓبً ٞيف نتاب٘ ( :املسخٌ إىل
َصٖب اإلَاّ أمحس( ،ص )) 940 - 984 :إىل أْ٘ َٔ ٚادبات طايب ايعًِ إٔ ال ٜكف عٓس سس ايتًك ٞفشػب،
بٌ عً ٘ٝإٔ ٜبصٍ دٗسا يف حتص ٌٝطًب ايعًِ َع دٗس املعًِ.
ٚقس ٚضع ايؿٝذ عبس ايكازض بٔ أمحس بٔ بسضإ ططٜكَ ١فٝس ٠يًطايب يف طًب ايعًِ : ٖٞٚ
اخلط ٠ٛاألٚىل :إٔ ٜأت ٞايطايب عً ٢مجً ١ناف َٔ ١ٝاملنت ،ثِ ٜٓؿػٌ حبًٗا ٚفُٗٗا ز ٕٚايٓعط إىل ؾطسٗا.
اخلط ٠ٛايجاْ :١ٝقطا ٠٤ؾطح اجلًُ َٔ ١ايؿطح؛ اَتشاْا يًفِٗ األٚ ،ٍٚتصشٝح َا نإ ف َٔ ٘ٝخطأ.
اخلط ٠ٛايجايج :١اختباض ايطايب فُٗ٘ يًؿطح عً ٢حنَ ٛا فعٌ َع املنت.
اخلط ٠ٛايطابع :١ايطدٛع يًشاؾ ١ٝالختباض صش ١فِٗ ايؿطح.
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اخلط ٠ٛاخلاَػ :١االؾتػاٍ بتصٜٛط املػأيٚ ١سفعٗا سفغ فِٗ ٚتصٛض ال سفغ تطانٝب ٚأيفاظ.
اخلط ٠ٛايػازغ :١نتاب ١املػأي ١بعباضات َٔ ايطايب ز ٕٚااليتعاّ برتانٝب املؤيف.
اخلط ٠ٛايػابعَ :١طادع ١ايؿٝذ ٚقطاَ ٠٤ا نتب٘ ايطايب عً ٘ٝست ٢ميتشٔ فُٗ٘ ٜٚتشصٌ َا ٜعٜس ٙايؿٝذ
عً.٘ٝ
ٜك ٍٛابٔ بسضإٚ ” :نٓا ْط ٣إٔ َٔ قطأ نتابا ٚاسسا َٔ فٔ عًٖ ٢ص ٙايططٜك ١غٌٗ عً ٘ٝمجٝع نتب ٖصا
خمتصطاتٗا َٚطٛالتٗاٚ ،ثبتت قٛاعس ٙيف شٖٓ٘ٚ ،نإ األَط عً ٢شيو”.
نُا أبإ ايؿٝذ عبس احلُٝس بٔ بازٜؼ اجلعا٥ط ٟعٔ زٚض ايطايب يف ايتشصٚ ،ٌٝأْ٘ ال ٜكف عٓس دٗس
األغتاش ،بٌ عً ٢ايطايب ٚادب األزا ٤ستٜ ٢تشصٌ عً ٢ايعًِ بططٜك ١حتصٌ َٓٗا املًه ١ايعًُ ،١ٝفٝك:ٍٛ
“ فِٗ قٛاعس ايعًِ ٚتطبٝكٗا ست ٢حتصٌ ًَه ١اغتعُاهلاٖ ،صا ٖ ٛاملكصٛز َٔ ايسضؽ عً ٢ايؿٛٝر ،فأَا
تٛغٝع زا٥ط ٠ايفِٗ ٚاالطالع ،فإمنا ٜتٛصٌ إيٗٝا ايطايب بٓفػ٘ مبطايعت٘ يًهتب َٚعاٚيت٘ يًتكطٜط
ٚايتشطٜط.
ثِ إٕ ايسضٚؽ إمنا حتصٌ فٗٝا قٛاعس بعض ا يعًٚ ،ّٛتبك ٞفٓ ٕٛنجري َٔ ٠فٓ ٕٛايعًِ ٜصٌ إيٗٝا ايطايب
مبطايعت٘ بٓفػ٘ ٚسس ،ٙأَ ٚع بعض ضفاق٘ ،فال ٜٓتَٗ َٔ ٞس ٠زضاغت٘ ايعًُ ١ٝيف ايسضٚؽ إال ٚقس اتػع ْطام
َعًَٛات٘ بفٓ ٕٛنجريْٚ .٠ط ٣ايطالب اي ّٛٝيف أنرب املعاٖس – نايعٜت – ١ْٛال خيطز ايطايب عٔ نتب٘
ايسضاغ ١ٝإ ىل َطايع ١ؾ ٤ٞبٓفػ٘ مما ٜهػب٘ عًُاً أ ٚخرب ً٠باحلٝا ،٠فٝدطز ايطايب بعس حتص ٌٝايؿٗاز٠
 ٖٛٚغطٜب عٔ احلٝا .٠فعً ٢ايطًبٚ ١املتٛيني أَط ايطًب ١إٔ ٜػريٚا عً ٢خط ١ايتشص ٌٝايسضغٚ ،ٞايتشصٌٝ
ايٓفػ ٞيٝكتصسٚا يف ايٛقت ٜٚتػعٛا يف ايعًِٜٛٚ ،غعٛا ْطام ايتفهري” (ابٔ بازٜؼ ،سٝات٘ ٚآثاض ،ٙيًسنتٛض
عُاض ايطاييب (.. )302/9
ٜٚالسغ ٖٓا إٔ ايتعًِ ايصات ٞيف عً ّٛايؿطٜع ١ال ٜكصس ب٘ إٔ ٜه ٕٛايطايب ٚسس ٙيف طًب عً ّٛايؿطٜع،١
ٚإٔ ٜأخصٖا َٔ ايهتب َباؾطٚ ،٠إمنا ٜكصس بٗا إٔ ٜه ٕٛيًطايب بصٍ َع بصٍ األغتاشٚ ،أْ٘ ٜطدع إي ٘ٝفُٝا
أؾهٌ عً ،٘ٝبٌ ٜطدع إي ٘ٝستٜ ٢تأنس َٔ فُٗ٘ ملا تعًِ.
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ٚعٓس ٟإٔ ٖص ٙايططٜك ١أفطٌ َٔ ايططٜك ١ايتكًٝس ١ٜاييت جتعٌ طايب عًِ أصِ أَاّ ؾٝدَ٘ ،ػتُعا زٕٚ
َؿاضن ،َ٘ٓ ١بٌ ٜكتصط زٚض ٙعً ٢ايتًك ٞز ٕٚإٔ ٜك ّٛبأَ ٟؿاضن ١يف ايعًُ ١ٝايتعًٚ ،١ُٝٝاألفطٌ إٔ ٜكطأ
طايب ايعًِ ايسضؽ قبٌ شٖاب٘ٚ ،إٔ حيا ٍٚفُٗ٘ ابتسا ،٤إٕ نإ ميًو ًَه ١ايفِٗٚ ،زضؽ عس ٠غٓٛات ،ثِ
ٜػتُع إىل ؾٝد٘ ٚحياٚض ٙفُٝا أؾهٌ عً ،٘ٝأٜ ٚكسّ ي٘ َا قس ٜطا َٔ ٙايؿطح ،ستٜ ٢تسضب عً ٢ايٓكس
ٚايتشً ،ٌٝثِ ٜكطأ عٔ ايسضؽ َٔ املطادع األخط ٣غري ايهتاب ايصٜ ٟؿطس٘ ايؿٝذٚ ،إٔ ٜبصٍ دٗسا يف
اختصاض  ٚنتابَ ١ا تعًِٚ ،إٔ حيتفغ بهطاؽ ملا ٜهتب ٖ ٛأٜ ٚطٝفٚ ،إٔ ٜه ٕٛؾطٜها ألغتاش ٙيف ايتعًِ؛ فٗصا
مما ميطغ٘ عًَ ٢عطفَٛ ١اطٔ ايعًِٚ ،ميهٓ٘ َٔ ايبشح ٚايسضاغ١؛ فٝه ٕٛداَعا بني ايططٜك ١ايكسمي١
ٚاحلسٜج ١يف ايتعًِ؛ آخصا َٔ نٌ ٚاسس ٠حماغٓٗا ،تاضنا َػاٚئ نٌ َُٓٗا.

َؿطف ١ايعً ّٛايؿطع١ٝ

ضٝ٥ػ ١قػِ اإلؾطاف ايرتبٟٛ

أ /فاطُ ١بٓت عبساهلل املٗابٞ

أ /ظٖطا ٤بٓت غٓس ايعبٝسٟ
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